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Opis produktu
Zestaw bazujący na centrali alarmowej idealnie nadaje się do zbudowania bardzo dużego systemu inteligentnego zarządzania budynkiem oraz systemu alarmowego. Oprócz standardowych

funkcji alarmowych, które możliwe są dzięki zawartym w zestawie czujkom ruchu, otwarcia drzwi, pożaru, rozpylenia gazu czy zalania do zestawu dołączono ekspandery wejść, które pozwalają

na podłączenie obwodów elektrycznych. Takimi obwodami mogą być np. rolety okienne, bramy czy zewnętrzne rolety okienne. Umożliwi to ich otwieranie czy podnoszenie bez konieczności

przełączania osobnych przełączników - wszystko można zrobić przy użyciu manipulatora lub pilota, zależnie od konfiguracji. Dzięki wbudowanemu modułowi GSM użytkownik otrzymuje

możliwość zarządzania budynkiem przy pomocy telefonu komórkowego. Dodatkowy moduł ethernetowy rozbudowuje system o możliwość zarządzania nim z poziomu przeglądarki internetowej

lub dedykowanych aplikacji komputerowych. Do informowania użytkownika oraz jego najbliższych sąsiadów o zagrożeniu użyto sygnalizatora wewnętrznego oraz sygnalizatora zewnętrznego.

W momencie wyrycia sytuacji alarmowej na zdefiniowane przez użytkownika numery telefonu zostaną wysłane krótkie wiadomości tekstowe z informacją o zagrożeniu.Centrala

alarmowaobsługa do 240+8+1 użytkownikówpamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku64 niezależnych timerów do automatycznego sterowaniamożliwość aktualizacji oprogramowania za

pomocą komputerakompatybilność z gamą akcesoriów i modułów INTEGRA oraz ABAXmagistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeńManipulator

wyświetladowolny, zdefiniowany przez instalatora tekststan wybranych strefstan wybranych wejśćstan wybranych wyjśćtemperaturę z wybranych czujek temperaturydatę i czasnazwę

manipulatoraKlawiatura sterująca LCD2 wejściałącze RS-232sygnalizacja dźwiękowa o zdarzeniu w systemiealarm w przypadku utraty łączności z centraląpodświetlenie klawiatury i

wyświetlaczaprzyciski: NAPAD, POŻAR, POMOCModuł ethernetowymonitoring TCP/IPprzykładowy tekst pomocniczyobsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW i telefonu

komórkowegoobsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCPCzujnik ruchu wewnętrznyoptyka zwierciadlanaczułość w całym obserwowanym obszarzeodporność na fałszywe

alarmybudowany mechanizm cyfrowej kompensacji temperaturyzdalne uruchamianie i wyłączanie diody LEDpamięć zdarzeńCzujnik ruchu zewnętrznypodwójny filtr światła białegozasięg 11 x

11 metrówkąt widzenia: 90°możliwość montażu na uchwycie MG /DG 85brak reakcji na zwierzęta do 40 kilogramówdwa podwójne piroelementyCzujnik dymuzasilanie: 11...29Vpobór prądu:

czuwanie: 35uA, alarm: 20mAwyjścia: Alarm (NC), Sabotaż (NC)dodatkowa funkcja: Auto resetsygnalizacja alarmu: dioda LEDwymiary: 107 x 63 mmCzujnik tlenku węglaanaliza cyfrowaniski

pobór prąduduża niezawodnośćsygnalizacja zagrożenia optycznie i akustycznieCzujnik gazu palnegopraca w szerokim zakresie temperaturniski pobór prąduwysoka skutecznośćsygnalizacja

zagrożenia optycznie i akustycznieCzujnik gazu usypiającegoalarm akustycznyalarm optycznyniski pobór prąduwysoka skutecznośćpraca w szerokim zakresie temperaturCzujnik zalania

wodąłatwy w montażu, wewnętrzny sensorwykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniemCzujnik temperaturyprogramowanie progów i gradientu

temperaturymożliwość pracy w dwóch trybach (funkcja oszczędności)możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperaturymożliwość montażu sondy na zewnątrzpomiar temperatury w

zakresie od - 35 °C do + 60 °Cprogramowanie dolnego i górnego progu temperaturyczterocyfrowy wyświetlacz typu LEDochrona sabotażowa przed otwarciem obudowymała estetyczna

obudowaCzujnik magnetycznymontaż powierzchniowykontrola otwarcia drzwiEkspander wejść8 wejść8 wyjśćmożliwość zamontowania na szynie DIN 35 mmmożliwość podłączenia urządzeń

typu NO i NCzasilane napięciem stałym 12 VEkspander wejśćobsługa czujek roletowych i wibracyjnychprogramowanie wartości rezystencji parametrycznejobsługa konfiguracji NO, NC, EOL,

2EOL/NO i EOL/NCrozszerzenie systemu o 8 wejśćSterownik bezprzewodowyzdalne włączanie i wyłączanie urządzeń podłączanych do gniazd 230 V ACmożliwość sterowania ręcznegodioda

wskazująca stan pracy urządzeniaestetyczna i bezpieczna obudowa zintegrowana z wtyczką i gniazdem sieciowymPilot5 przycisków3 diody sygnalizujące stan wybranych wyjść

systemukodowana, dwukierunkowa komunikacja między pilotem a kontroleremSygnalizator zewnętrznywykonanie układu elektroniki techniką SMDwysoka niezawodność urządzeniadwa

zespoły diod LEDprzetwornik piezoelektrycznyobudowa z poliwęglanuSygnalizator wewnętrznyklasa środowiskowa - IIsygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektrycznyśredni pobór prądu

w czasie sygnalizacji - 85 mAwybór sygnału alarmowego - Takwymiary obudowy - 87 x 134 x 37 mmzabezpieczenie antysabotażowe przed oderwaniem od podłoża - Takzabezpieczenie

antysabotażowe przed otwarciem obudowy - Takzakres temperatur pracy - -10°C?+55°Cznamionowe napięcie zasilania - 12 V DCSkład zestawu:1x centrala alarmowa1x manipulator2x
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manipulator LCD1x moduł ethernetowy8x czujnik ruchu wewnętrzny2x czujnik ruchu zewnętrzny2x czujnik dymu1x czujnik tlenku węgla (czadu)1x czujnik gazu palnego (metan)1x czujnik gazu

usypiającego (chloroform)2x czujnik zalania wodą1x czujnik temperatury20x czujnik magnetyczny4x ekspander wejść2x ekspander wejść4x sterownik bezprzewodowy2x pilot1x sygnalizator

zewnętrzny1x sygnalizator wewnętrzny3x 100m przewodu YTDY 6x0,5mm1x transformator1x akumulator 12V / 17Ah...

Czytaj więcej na www.kamery.pl

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

http://www.kamery.pl/produkty/zestawy-alarmowe/inteligentny-dom-bazuj-cy-na-centrali-integra-128-wrl.htm#opisproduktu
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

